INFORMACE O ZPRACOVÁ NÍ ÚDAJŮ
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů klienta
pečovatelské služby Města Bechyně
V souvislosti s plněním smluvního vztahu (poskytování pečovatelské služby) budou Správcem
zpracovávány osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovány následovně:
 Správce – Město Bechyně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, IČ: 00252069

(dále jen „Správce nebo MěÚ“).

 Účely zpracování: poskytování pečovatelské služby ve smluveném rozsahu
 Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

1. Informace poskytnuté společně se žádostí za účelem plnění smlouvy:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa místa poskytování pečovatelské služby, kontakt, rodinný stav, počet lidí v domácnosti, důvody zavedení
pečovatelské služby, svéprávnost, státní příslušnost, jednotlivé požadavky na způsob
provádění služby, možnosti klienta platit úhradu za pečovatelskou službu.
2. Informace poskytnuté nepovinně (se souhlasem):
Kontakt na příbuznou osobu, která má být vyrozuměna v případě potřeby o zdravotním
stavu klienta pečovatelské služby, o neočekávané události nebo havarijní situaci v sociálním prostředí klienta pečovatelské služby, nebo která má být vyrozuměna na výslovné
přání klienta.
3. Informace zpracovávané do individuálního plánu (legislativní povinnost
a oprávněný zájem):
Údaje o schopnosti zvládat základní životní potřeby, požadavky na změnu rozsahu poskytované služby a jiné. Údaje slouží jako podklad pro anonymní statistické zpracování.
 Pověřenec ochrany osobních údajů: V souvislosti s ochranou osobních údajů jmenoval

Správce pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“). V případě jakýchkoliv
dotazů a nejasností ohledně zpracování osobních údajů se obracejte právě na Pověřence:
Identifikace pověřence: NSW s r.o.
IČ 07522347 se sídlem Mantovská 697/1, Praha 10, 109 00
Kontakt: gdpr@nsw.cz, Mantovská 697/1, Praha 10, 109 00

 Doba Zpracování – Zpracování osobních údajů k výše uvedenému účelu bude probíhat kon-

tinuálně po dobu smluvního vztahu, jednotlivé evidenční záznamy se budou řídit spisovým
a skartačním řádem, případně Záznamem o zpracování osobních údajů. Případné zpracování
údajů kamerovým systémem a dalšími systémy je vždy pouze na omezenou dobu.

 Podmínky Zpracování – Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v

rozsahu a za účelem vyjádřeným v této informaci. K osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci Správce a Zpracovatelů. Údaje budou zpracovány pouze na prostředcích
Správce, jeho partnerů, nadřízeného správního orgánu nebo kontrolního orgánu. Údaje nebudou předány do 3. zemí nebo mezinárodní organizaci. Žádost a tedy i obsažené osobní údaje
budou předány k posouzení nadřízeného správnímu orgánu nebo kontrolnímu orgánu.
 Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona - Osobní údaje o Subjektu zpracovává

Správce v rozsahu, v jakém je Subjekt poskytl, nebo v rozsahu, v jakém je Správce shromáždil
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v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, v platném znění, a také NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679.

 Poučení o právech:
1. Požádáte-li Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce Vám takovou

informaci bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o: účelu zpracování osobních údajů; osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které
jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze
automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na
základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; příjemci, případně kategoriích příjemců.
2. Máte rovněž právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů

v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; kdykoli svůj souhlas odvolat písemným
oznámením doručeným Správci.

3. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou

Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
požádat Správce o vysvětlení (za tímto účelem předně kontaktovat Pověřence) nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů

Prohlášení klienta nebo jeho zástupce
Poté, co jsem měl možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co pokládám za podstatné, a
moje dotazy mi byly uspokojivě zodpovězeny, prohlašuji, že jsem informacím a vysvětlením plně
porozuměl a považuji poučení mé osoby za dostatečné.
V případě, že tento dokument podepisuji v zastoupení klienta, prohlašuji, že s jeho obsahem a
důsledky pro práva a povinnosti dotčených subjektů byl přiměřeným způsobem, tedy jasně, srozumitelně a za použití jednoduchých jazykových prostředků, seznámen i samotný klient.
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely provádění kontrolní činnosti
Prohlašuji, že souhlasím s tím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje, které jsou specifikovány v bodu 1. až 3. odst. „Kategorie zpracovávaných osobních údajů“, a to pro účely provádění
kontroly činnosti Správce podle příslušných právních předpisů, zejména podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, a dále pro účely kontroly, kterou bude u Správce provádět poskytovatel dotace.
________________________________________________
jméno a příjmení
_________________________________________________
datum, podpis
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